
وحيضرين ذه املناسبة مثال و األمثلة كثرية و كثرية جّدا و لكن قد ال ختطر دائما يف البال إّال مثال أنا  الشيخ :

على كتاب حول االستعانة بالكّفار ؟ كتاب  حديث عهد بدراسته و االعتبار به , ذه املناسبة أقول اطّلعتم

  جديد هذا ؟

  احلليب : كاتبه حّسان ؟

  أيوة هذا الشيخ :

  احلليب : أنا رأيته

  من هذا حّسان ؟ الشيخ :

  احلليب : نفسه شيخنا اّلذي اّتصل معك من أجل األحاديث , اّلذي كان عند شعيب .

  هو هذا الشيخ :

  احلليب : أي نعم

ذا املوضوع حبثا جّيدا إىل حّد كبري , موضوع االستعانة بالكّفار اّلذي وقع من الّسعوديّة يف هذا حبث ه الشيخ :

  . ...احلقيقة يعين كان مستوعبا استيعابا جّيد 

  احلليب : يف هذه املسألة أو يف الكتاب ككّل ؟

  يف هذه املسألة . الشيخ :

  احلليب : يعين كالمك اآلن عن هذه املسألة ؟

. أقول هذه املسألة بالّذات تكّلم فيها كالما جّيدا لكن املثال اّلذي أريد أن أذكره اآلن هو ما قبل ال  الشيخ :

هذه املسألة تعّرض ملوضوع اجلهاد و فضله و أّن العلماء يقولون اجلهاد قسمان جهاد فرض عني و جهاد فرض  

اّلذين قالوا بأّن ااهد يف اجلهاد الثّاين اّلذي كفاية . و أّن العلماء و هو اآلن يبدأ خطأ الّرجل فينتقد العلماء 

هو فرض كفائي جيب عليه أن يستأذن من أبويه فهو أنكر هذا و أخذ باألدّلة العاّمة اّليت حتّض على اجلهاد و 

تبّني فضيلة اجلهاد و و إىل آخره فوقع يف خطأ فاحش جّدا ال ميكن أن يقع العامل أو الفقيه اّلذي عنده ثقافة 

ّمة بأدلّة الكتاب و الّسّنة يف األحكام الّشرعّية فهو مثال لو كان يستحضر يف ذهنه مثل قول الّرسول عليه عا

و أنتم تعلمون مجيعا أّن هناك أيّاما خمّصصة  ( ال تصوم امرأة صوما بغير إذن زوجها إّال صوم رمضان )الّسالم 

رفة يكّفر الّسّنة املاضية و اآلتية هذا ليس من رمضان بفضائل عظيمة جّدا كصوم مثال يوم عاشوراء و صوم يوم ع

فليس للّزوجة أن تصوم ما سوى رمضان حّىت هذه األيّام الفضيلة إّال بإذن الّزوج و مثل هذه األحاديث أدّلة 

 أخرى اّليت تقّيد الّزوجة بإطاعة زوجها إّال يف معصية اهللا و من ذلك أيضا إطاعة احلاكم املسلم اّلذي يتبّىن 



اإلسالم نظاما و دستورا و قانونا فهذا جيب إطاعته فيما ال جيب أصال و شرعا و أنّه ال جيوز خمالفته و إذا أمر 

بشيء غري واجب صار هذا األمر اّلذي كان غري واجب واجبا و ال جيوز خمالفته إطالقا إالّ يف الفرض العيين هذه 

يت إىل مثل موضوع اجلهاد الكفائي فيجد العلماء يقولون أنّه الّنصوص تعطي للمتفّقه فيها ثقافة خاّصة حينما يأ

البّد من االستئذان حينئذ يستنكر هو ملاذا تعطيل هذه الفريضة العظيمة اّليت ا يعّز ربّنا عّز و جّل اإلسالم و 

صّلى اهللا عليه و  أهله مبثل هذا القيد و حياول ذه املناسبة أن يصرف داللة احلديث املعروف اّلذي جاء إىل الّنيبّ 

( ارجع فقال عليه الّسالم  " يا رسول اهللا جئت إليك ألجاهد معك و قد تركت أبوّي يبكيان "سّلم و قال 

يقول هنا ما يف األمر باالستئذان هكذا يقول ألنّه أخذ إيش لفظّيا . هذه  إليهما و أضحكهما كما أبكيتهما )

اإلنسان يقع يف مثل ذاك الفهم الواسع جّدا اّلذي ال يستطيع أطوع  أمثلة أو قليل من األمثلة اّليت إذا جهلها

الّناس هللا و لرسوله أن ينطلق حبيث أنّه يقّدم للّناس أّي علم و لو كان يف منتهى الكمال . أنا أقول لو أّن كّل 

ا . و لكّننا إذا إنسان مسلم يقوم بأداء ما جيب عليه من العلم لكان املسلمون يف غري هذه احلالة اّليت يعيشو 

وّسعنا هذه الّدائرة أنّه جيب على كّل مسلم أن يقّدم إىل املسلمني أّي معلوم أقول اآلن ألّن العلم قد يكون له 

داللة واسعة جّدا , أّي معلوم يعلمه ينفع الّناس فيه و لو يف الطّعام و الّشراب و حنو ذلك فمعىن هذا أنّنا أوقعنا 

عّز و جّل دون أن نكون ملزمني مبثل هذا الّتحريج على أنفسنا . هذا يف الواقع من شؤم أنفسنا يف معصية اهللا 

االّتكال على الّدراسة اّليت ال تتقّيد مبنهج علمي تضافرت عليه جهود العلماء منذ أن بعث اهللا حمّمدا صّلى اهللا 

  حيضرين .عليه و سّلم إىل أن يرث اهللا األرض و من عليها فهذا جواب ما سألت ممّا 

أبو ليلى : شيخنا يف مسألة االستعانة يف كتاب أخ كان هو استعان طبعا يف بعض األشرطة اّلذين كنت تكّلمت 

  فيهم عن مسألة االستعانة و كذا .. .

أنت ذّكرتين تعرف ماذا خطر ببايل ؟ أّن هذا أنت مؤلّفه لكن أنت تسّرتت باسم من كثر األفكار  الشيخ :

  أفكاري ..املوجودة اليت هي 

  أبو ليلى : شيخنا أخذ مّنا األشرطة .

هل خيتلف األمر إذا كان هذا األمر تطّوعي أو غري تطّوعي مبعىن إذا أنا علمت أّن عند فالن من الّناس  السائل :

  علم يف قضّية معّينة حياتّية كصنع الكنافة و أنا بائع كنافة ..

  و أنت إيش ؟ الشيخ :

ريد أعطي سّر هذه املهنة اّليت عندي فإذا أحد جاء و سألين اآلن هل كتماين هلذا األمر بائع كنافة ما أ السائل :

  جيب علي يف حالة سؤاله هو أّين أجيبه أو يل أن أمتنع؟



  على ذاك املذهب جيب .. الشيخ :

  على ما نقول ؟ ...على ذاك  السائل :

  ال ما جيب .  الشيخ :

  ما جيب . السائل :

  ال كما هو واضح جّدا هل جيب وإال ال , أّما هل حيسن ؟ من باب اإلحسان ما شاء اهللا .طبعا الّسؤ  الشيخ :

  حيسن ما شاء اهللا السائل :

  أبو ليلى : حلو

  حلوة انا أحب احللو الشيخ :

فقط سبحان اهللا العظيم وجدت أنا أحكي لعلي أقول  ...أبو ليلى : شيخنا أنا مل أكمل أخذ األشرطة و مسعها 

صّور انت اآلن اّلذي فهمه من هذا الكالم و مساع كلمات الشيخ يف هذا املوضوع هل يعزو شيء يف له هل تت

  هذا ؟ قال علي ما أظّن .

  احلليب : لكن يوجد نقطة سبحان اهللا , تتذّكر شيخنا أّول ما تكّلمنا على حديث ثابت بن احلارث .

  ما هو متكّلم عليه .. الشيخ :

ا ق
ّ
لت لك شيخنا احلافظ بن حجر يف اإلصابة و كذا و أنت تابعت املوضوع بعدها هو احلليب : أنا عارف مل

ا اّتصل يب قلت له أنا ما عندي شيء يف احلديث .
ّ
  اّلذي فتح اال عندي للحديث يف البحث وإال أنا مل

  أي نعم . الشيخ :

  احلليب : قال يف اإلصابة ما قال صحايب قال رجاله كّلهم ثقات .

  نعم .أي  الشيخ :

ا رجعت لإلصابة فعال ّمث اّتصلت قلت لك شيخنا هذا كذا , فأنت بّينت طبعا أّن هذا ليس صحابّيا 
ّ
احلليب : مل

  و ال تثبت صحبته فهذه الواقعة لعّلها أدّق فائدة يف كتابه هو ما أشار إىل املصدر .

  و فيه تراجع صريح عن ما كان عليه الشيخ :

ا كان يبدو أنّه كان معّله من قبل بعبد الّرمحن بن شريح إذا تذكر جاء بقول ابن احلليب : آه طبعا لكن هو شيخن

  سعد فيه و قال ابن سعد منكر احلديث مع أنّه كثري منهم  وثّق. بن شريح  .

أي نعم هذا بارك اهللا فيك حديث ميكن أن نعتربه حقيقة حديثا عزيزا من حيث الّرواية ألنّه مل يرد يف  الشيخ :

كتب الّسّنة الّسّتة و غريها من الكتب و املسانيد و املعاجم املعروفة سوى أنّه جاء يف كتاب امسه شيء من  



مشكل اآلثار أليب جعفر الّطحاوي و احلقيقة من يوم كنت أدّرس مادة احلديث يف اجلامعة اإلسالمّية من قرابة 

احلنفّية ألنّه جيمع من الّسّنة ما ال يوجد عند حنو ثالثني سنة قلت للطّلبة هناك أّن هذا الّرجل من نوادر علماء 

  أهل احلديث

  اهللا أكرب السائل :

انظروا كيف الّرجال تتمايز بالعلم . األحناف بعاّمة مع األسف نستطيع أن نصفهم بأّم  ...الغرابة  الشيخ :

معرفتهم بالّصحيح و فقراء يف علم احلديث سواء قلنا فقراء يف علم احلديث كّما و إحاطة أو كيفا من حيث 

الّضعيف هم فقراء يف كّل من االني الكّم و الكيف و نادر جّدا فيهم من خيرج عن هذه القاعدة و من هؤالء 

الّنوادر أبو جعفر الّطحاوي , أنا أعرف فضله ألّنين أجد يف كتابيه األّول مشكل اآلثار و اآلخر الشرح معاين 

تب املشهورة عند أهل احلديث أو أجد أحاديث معروفة يف تلك الكتب و اآلثار أحاديث ال أجدها يف تلك الك

أليب جعفر الطحاوي احلنفي فإن وجدت يف بعض األحاديث املوجودة يف كتب الّسّنة املعروفة  ...لكن أجد فيها 

يف كتب الّسّنة لكن أستفيد منه أيضا أّنين أجد فيه طريقا ال أجده يف كتب الّسّنة فيفيدنا إّما أن نقّوي ما يوجد 

املعروفة من حديث بسند ضعيف فنستفيد من كتاب أيب جعفر الّطحاوي من سند جديد قّوة لذاك احلديث 

  اّلذي يأيت بسند ضعيف أو جند فيه بعض املتابعات كما يقال يف علم املصطلح .

اإلشارة إليه آنفا أّن الّشاهد فهذا كتاب جليل ملن يريد أن يشتغل بالّسّنة .وجدت فيه حديثا سبقت  الشيخ :

  الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم يف إحدى الغزوات و لعّلها غزوة األحزاب وإال أحد ؟

  احلليب : أظّن أحد .

يف غزوة أحد ذهب الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم كما يقول احلديث و العهدة على الرّاوي , ذهب الّنّيب  الشيخ :

( نحن أهل كتاب و أنتم أهل كتاب فينبغي أن يعين بعضنا بعضا ود و قال هلم صّلى اهللا عليه و سّلم إىل اليه

و طلب منهم عليه الّسالم اإلعانة , فهذا احلديث قد يستغّل يف هذه املشكلة اّليت وقعت من الّسعوديّة اّليت  )

ّصحيح املّتفق على استعانت بالكّفار فيستدّلون به على جواز االستعانة و حياولون أن يدوروا على احلديث ال

صّحته و املروي من طرق عديدة ليس فقط عند أيب جعفر بل و يف كتب الّسّنة املشهورة و منها صحيح اإلمام 

مسلم حيث أّن فيه من حديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم يف غزوة من غزواته 

( هل أسلمت ؟ قال ال . قال إنّا لن شركني قال له عليه الّسالم جاءه رجل مشرك فطلب منه أن يقاتل معه امل

هذا نّص صريح يف  ( إنّا لن نستعين بمشرك )و احلديث له تتّمة نكتفي اآلن ذا املقدار  نستعين بمشرك )

اهلم فلّما عدم جواز االستعانة باملشرك على مقاتلة املشركني اّلذين يتوّجه الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم إىل قت



وقعت هذه الواقعة املؤسفة لّفوا و داروا على هذا احلديث الّصحيح فتأّولوه بتآويل كثرية و إّمنا استندوا على 

روايات ال تدّل ال من قريب و ال من بعيد على هذا الّنوع من االستعانة كما يدّل حديث أيب جعفر الّطحاوي 

ة االستعانة ليست يف االستعانة على مقاتلة املشركني مباشرة كمثل ألّن تلك االستعانات اّليت يطلقون عليها لفظ

مثال حديث معروف يف الّسنن أنّه استعار عليه الّسالم من صفوان ابن أمّية أدرعا له هو ما قاتل مع الّرسول لكن 

ضربوا مبثل هذه عنده نوع من األسلحة يف ذلك الّزمان فاستعار منه عليه الّسالم فسّموها استعانة و أرادوا أن ي

أّما حديث أيب  ( إنّا ال نستعين بمشرك )االستعانة االستعانة املصرّح بنفيها و بعدم شرعّيتها يف حديث مسلم 

جعفر فهو داخل يف الّصميم ألنّه ذهب إىل اليهود و طلب منهم اإلعانة و عّلل ذلك بأنّنا نشرتك حنن أهل  

  كتاب و أنتم أهل كتاب .

اسبة القائمة اآلن ضرورة البحث يف إسناد هذا احلديث اّلذي تفّرد بروايته أبو جعفر فوجدت املن الشيخ :

الّطحاوي فخرج مّين أّن للحديث عّلتني اثنتني , العّلة األوىل أّن الّصحايب كما يقال أنّه صحايب ثابت بن احلارث 

الستيعاب يف أمساء الّصحابة و غريمها ذكروه يف كتب الّصحابة كاحلافظ ابن حجر يف اإلصابة و ابن عبد الّرب يف ا

ا درست ما ذكروه تبّني يل أّن حشر هذا الّرجل يف الّصحابة ال وجه له إطالقا حسب تعريفهم للّصحايب 
ّ
فأنا مل

ألّن الّصحايب عندهم اتّفاقا هو كّل من صحب الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم و لو ساعة من ار و طبعا معلوم 

  من القواعد .

  الّسالم عليكم . سائل :ال

و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته , فمعلوم أّن أصول علم احلديث أنّه جمّرد رواية رجل عن الّنّيب  الشيخ :

صّلى اهللا عليه و سّلم حادثة ما , أو حديثا ما ال ميكن أن يعترب هذا الرّاوي صحابّيا و أنا اآلن مثاال برجل 

قال رسول اهللا أنا أروي عن رسول اهللا فهل معىن هذا أّنين صحايب ؟! وارجعوا إىل  يتحّدث اآلن معكم و يقول

الوراء اآلن ارجعوا إىل القرن األّول اّلذي ممكن من كان فيه حيتمل أن يكون أدرك الّرسول و رآه و مسع منه و 

أن يأيت إىل الّرسول عليه الّسالم  ميكن ال . كأن يكون مثال يف الطّائف و الّرسول يف مّكة أو املدينة و ما أتيح له

آمن به دون أن يراه فهذا ال يكون صحابّيا ألنّه ما جلس إليه و ال مسع منه هذا الّنوع من الّناس اّلذين ميكن أن 

يكونوا أدركوا الّرسول و مسعوا منه و مل يسمعوا هؤالء يكونون من الّتابعني فإذا قال الّتابعي اآلن أنا ضربت مثال 

جاء بعد أربعة عشر قرنا اآلن يف القرن األّول إذا قال الّتابعي قال رسول اهللا و هو ميكن أن تكون له صحبة اّلذي 

ألنّه أدرك زمن الّرسول عليه الّسالم لكن ما جالسه فهل إذا قال هذا الّنوع من الّتابعي قال رسول اهللا تثبت به 

, رأيت رسول اهللا إىل آخر ما يفيد هذا الّلقاء حّىت يصري صحبته ؟ اجلواب ال . البّد أن يقول مسعت رسول اهللا 



صحابّيا . احلقيقة أّنين عجبت أّن أوسع من ترجم هلذا الّرجل هو احلافظ ابن حجر فقال له فقط ثالثة أحاديث 

و مل يذكر يف حديث من هذه األحاديث مسعت أو رأيت أو أو أّي شيء يؤّكد بأنّه صحاّيب على أّنين أنا 

بالّنسبة للحافظ أقول أنا على عجري و جبري استدركت عليه حديثا رابعا مع ذلك مل يصرّح يف هذا  شخصّيا

احلديث بأنّه لقي الّرسول عليه الّسالم فجزمت حينذاك بأنّه تابعّي و ليس صحابّيا و أّكدت هذا اجلزم بطريقة 

ن تابعّيا أعين الرّاوي عنه و ليس تابعيّا و هو أخرى و هي أّن الرّاوي عنه ينبغي لو كان هذا صحابّيا ينبغي أن يكو 

  روى عنه فإذا هذا يؤّكد اجلزم الّسابق و هو أنّه ليس بصحايب .

  فأنا الظّاهر أّنين تكّلمت ذه احلقيقة يف شريط و ميكن وصل هذا الّشريط إىل صاحبك ؟ الشيخ :

  أبو ليلى : أي نعم .

  و اّتصل بك ؟ الشيخ :

  احلليب : بعدها .

بعدها نعم , املهّم أحد املشتغلني احملدثني اّتصاال ذا العلم أظّن اّتصل قبل كّل شيء مع أخينا أيب  شيخ :ال

احلارث بعد ذلك جترّأ هو و اّتصل معي و قال يل هذا مذكور يف اإلصابة على أنّه صحاّيب فأنا شرحت له حنو 

هذا الكتاب اّلذي أعجبين حبثه يف هذه الّنقطة يف  هذا الكالم اّلذي أحتّدث به إليكم اآلن ,فاآلن أتعّجب أنّ 

  . ( إنّا لن نستعين بمشرك )الّرّد على اّلذين يتأّولون حديث 

  احلليب : منك و إليك .

حقيقة ظننت أّن هذا مؤّلف الكتاب هو أخونا أبو احلارث ألّن األفكار هي أفكاري متاما لكن جزمت  الشيخ :

ا رأيته أخطأ
ّ
ذلك اخلطأ الفاحش أّن اجلهاد الكفائي ليس ضروريّا أن يستشري فيه أباه أو أّمه قلت  بأنّه ليس هو مل

هذا ليس فقيها و ليس عاملا و ال ميكن مثل أخينا أيب احلارث أنّه يقع يف هذا اخلطأ على األقّل سيتعاون معنا  

ئل اّلذي جرى نقاش بيين و كما نتعاون معه فليس ممكنا أن يكون هو , اآلن عرفت من هو و إذا هو ذاك الّسا

  بينه و اآلن أبو أمحد كما مسعتم يقول أنّه أخذ الشريط اّلذي فيه تفصيل القول على هذه القضّية .

  فسبحان اهللا ! العلم يعين العلم الّشرعي الشيخ :

  احلليب : بركة العلم عزوه إىل قائله

ّلقوا باألخالق أخالق أهل العلم و من ذلك أي ليس له بركة و ليس له آثار يف أهل العلم إذا مل يتخ الشيخ :

ليس من أخالق أهل العلم أن يستفيدوا شيئا من أهل العلم ّمث ال يعزونه إىل صاحبه و على هذا يقول العلماء يف  

كتبهم من بركة العلم عزو كّل قول إىل قائله هذا إذا كان هذا القول يعين له مزيّة فيه جهود أّما أّي قول ليس 



ا أّن اإلنسان أي قول يعزوه لقائله لكن يف العصر احلاضر و هذا يتكّرر الّسؤال عنه أنا أنصح كّل طالب ضروريّ 

للعلم يسئل عن سؤال فيجيب مبا عنده من علم تلّقاه من غريه و مل يصل هو بنفسه إليه يعين اجتهادا و استنباطا 

نابع من علمه و من اجتهاده من كسبه و األمر  ما يقول اجلواب كذا فقط ألّن الّسامع سيفهم أّن هذا اجلواب

ليس كذلك فعلى هذا أقول إلخواننا الّناشئني يف هذا اال إذا سئلت عن شيء وصلت إليه جبهدك و تعبك 

فتقول أنا أرى كذا , أعتقد كذا جوايب كذا إىل آخره أّما إذا كنت استفدته من غريك فاألوىل بك سلبا و إجيابا أن 

ىل قائله , إجيابا ألّن الفضل له سلبا قد يكون خمطئا فلماذا تتحّمل أنت خطأه ؟ ال . اعزو القول تعزو القول إ

إىل قائله فإن كان صوابا فاألجر له ّمث لك و إن كان خطأ فال عليك من خطئه شيء و هكذا هذا هو احلديث 

  ولعّلك عرفته ؟

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  إن شاء اهللا . الشيخ :

  احلديث عّلتان , العّلة الثّانية ؟ ... ل :السائ

  يعين هذا اّلذي قيل أنّه صحاّيب و خرج الشيخ :

  ثابت السائل :

ايه ثابت بن احلارث و تبّني بأنّه ليس بصحايب هو غري موثّق أيضا من أهل العلم ألنّه جمّرد كون الّرجل  الشيخ :

ة كّلهم عدول كما تعلمون فإذا مل تثبت صحبته وجب صحابّيا يغين الباحث أن يتطّلب توثيقا ألّن الّصحاب

حينذاك أن نعرف أنّه ثقة ضابط حافظ و هذا ليس فيه شيء من ذلك إطالقا فهو إذن تابعي هذه العّلة األوىل 

  فاحلديث مرسل و ثانيا جمهول ليس معروفا بالعدالة هذه العّلة الثّانية .

ث جوابا قويّا أيضا يف إثبات تابعّيته بعد هذه األدلّة و هي أنّه وجد احلليب : قد ذكر شيخنا يف تعليله هلذا احلدي

له رواية و قد أشار إىل ذلك يروي فيها عن الّتابعني هو نفسه يروي عن الّتابعني فو إن كان يقع من بعض 

هذا مل الّصحابة من باب رواية األكابر عن األصاغر أن يروي صحاّيب عن تابعّي لكن هذا نادر و خباّصة أّن 

  تثبت صحبته فمن باب أوىل أن يكون تابعّيا يروي عن مثله و اهللا أعلم .

  أي نعم . الشيخ :

حينما ورد يف احدى اخلطب أّن اإلمام يتكّلم حّىت لو ذكر الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم فال جيوز  السائل :

الّسؤال هل هذا الكالم استدالله أو االستدالل للمأموم أن يصّلي على الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم و مثل ذلك . 

  عليه صحيح و من أين ؟



  االستدالل عليه مباذا ؟ الشيخ :

يعين دليله حّىت الواحد يقول هذا الكالم أنّه ال جيوز لك إذا ذكر الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم على املنرب  السائل :

  أن تصّلي و لو بدون أن يسمعك الّناس

  تقول ما هو دليله ؟  يعين الشيخ :

  نعم . السائل :

  تقصد دون أي يسمعك الّناس يعين سرّا؟ الشيخ :

  نعم . ال تسمعه لنفسك و ال لغريك . السائل :

  سرّا ؟ الشيخ :

  تتحّرك به الّشفتان . ...نعم بالقدر الذي  السائل :

ا تضع هذا القيد ما يف عند الشيخ :
ّ
نا نّص صريح يف املوضوع و لكن فتح سرّا ليس يف نفسك يعين . احلقيقة مل

هذا الباب سيجعل الّسامع مشغوال عن االنتفاع خبطبة اخلطيب ألنّنا سنقول إذا ذكر الّرسول صّلى عليه و إذا 

ذكر اهللا ماذا يفعل ؟ البّد أن يعّظمه و أن يسّبحه فحينئذ سينقلب استماعه للخطبة إىل انشغال بالذّكر و ليس 

و حضور اخلطبة فإذن املسألة يؤخذ دليلها ليس من نّص صريح يف املوضوع مادام قّيد  هذا من مقاصد اخلطبة

بالّسريّة و إّال كّنا نقول إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة و اإلمام خيطب أنصت فقد لغوت , لكن ما دام ال يوجد 

الّدليل هو دليل استنباطي  مكاملة , ال يوجد أخذ و رّد ما يصّح لنا أن نستدّل على ذلك ذا احلديث و إّمنا

(( و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له على الّنحو اّلذي ذكرناه , اآلن يبدو يل شيء آخر وهو قوله تبارك و تعاىل 

قالوا بأّن هذه اآلية نزلت يف خطبة اجلمعة فإذن أنصتوا ليس فقط فيما إذا تلي القرآن اّلذي هو  و أنصتوا ))

ون الّنظر إىل ما ذكره علماء الّتفسري أّا نزلت يف خطبة اجلمعة حينذاك نستطيع أن املعىن املتبادر من اآلية د

  نأخذ من هذا الّسبب سبب الّنزول دليال .

ذلك ألّن اّلذي جلس الستماع اخلطبة عليه واجبان و أرجو االنتباه اآلن , الواجب األّول االستماع و  الشيخ :

ايف الّصالة على الّنّيب سرّا و الّتسبيح هللا سرّا حينئذ يكون يف هذا دليال و الواجب الثّاين اإلنصات و اإلنصات ين

لكّين ال أستحضر اآلن إذا كان سبب الّنزول املذكور يف كتب الّتفسري هو ثابت عن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم 

  .فإذا كان بعض إخواننا من الّطّالب أمثالنا يذكرون شيئا يف هذا الّصدد فنستفيد 

  احلليب : اّلذي أذكره أنّه يف الّصالة أّما قضّية خطبة اجلمعة ..

  خطبة اجلمعة أي نعم . الشيخ :



  شيخنا بالّنسبة للمعّلقات اّليت يف مسلم إذا وردت بصيغة اجلزم هل تعامل كمعّلقات البخاري ؟ السائل :

  و لكن يف سؤالك لفتة نظر فكيف تعامل معّلقات البخاري ؟ الشيخ :

  اّليت بصيغة اجلزم ؟ ئل :السا

ألنّه املوجود يف معّلقات البخاري ختتلف متاما عن املوجود من املعّلقات يف صحيح مسلم كّما و كيفا .  الشيخ :

فاألحاديث املعّلقة يف صحيح البخاري باملئات , األحاديث املعّلقة يف صحيح مسلم ال تصل للعشرين حديثا , 

ي على أنواع منها ما جيزم و منها ما يبنيه على صيغة املبين للمجهول روي , ذكر , مثّ املعّلقات يف صحيح البخار 

حكي إىل آخره هذا ال يوجد يف صحيح مسلم لكن هي حكمها أّا منقطعة فتعامل معاملة األحاديث املنقطعة 

  ة أو ضعفا .فهي لذاا معّللة باالنقطاع فإذا وجدت موصولة خارج الّصحيح أعطي حكم املوصول إّما صحّ 

يف كتابة الّرسائل من شخص إىل آخر هل ترون ذكر احلمد و الّصالة على الّنّيب , رسالة من شخص  السائل :

  إىل آخر ؟

  ال . الشيخ :

  ال يفعل هذا يعين فقط يدخل بالّسالم و البسملة . السائل :

  و من فالن إىل فالن . الشيخ :

كوع كأن يكون مثال يف املسجد احلرام و أحيانا يكون فيه زحام فيحال إذا حيل بني املصّلي و بني الّر  السائل :

  بني اإلنسان و بني الرّكوع هل يعامل معاملة املسبوق ؟

  معاملة املسبوق ! الشيخ :

  يعين يأيت بالرّكعة اّليت فاتته ؟ السائل :

  ال يسجد بقدر االستطاعة و لو امياء. الشيخ :

  و الرّكوع كذلك ؟ السائل :

  أنت سألت عن الرّكوع . خ :الشي

  عن الرّكوع نعم . أنت قلت يسجد هنا . السائل :

إذن نصّحح الّسؤال يا نصّحح اجلواب , اّلذي فهمته أنا يف املسجد احلرام لشّدة الّزحام ال يتمّكن من  الشيخ :

  الرّكوع .

  قد يأيت فوج شيخنا مثال و يذهب .. السائل :

  فأنت ذكرت الرّكوع أم الّسجود ؟اّلذي فهمته أنا هكذا  الشيخ :



  الرّكوع . السائل :

طّيب , فاجلواب كما مسعت ليس أن يعترب نفسه مسبوقا بركعة فيأيت ا ألنّه فاته الرّكوع و إّمنا عليه أن  الشيخ :

  يركع بأّي صفة من صفات الرّكوع و لو امياءا برأسه و هذا ال يستطيع أحد أن حيول بينه و بينه . واضح ؟

  واضح جزاك اهللا خريا . لسائل :ا

يعين اإلمام ركع و أنت بقيت تقرأ تأّخرت فهو رفع من الرّكوع أنت رّديت ركعت كملت هذا يضّيع  ... السائل :

  عليك الرّكعة .

  هاهنا فاتت عليك الرّكعة . الشيخ :

  و لو أّنك أنت معه من أّول الرّكوع .. السائل :

  و لو إيش ؟ الشيخ :

  أّول الّصالة مع اإلمام . من السائل :

أنا عارف لكن ما شاركت اإلمام يف الرّكوع ففاتك الرّكوع كما لو جئت و اإلمام راكع , اهللا أكرب أنت  الشيخ :

  راكعا هو مسع اهللا ملن محده رافعا , ما أدركت الرّكوع و بالّتايل ما أدركت الرّكعة فعليك أن تأيت ا .

رّكوع , لو ما أدركته معه ؟ هل فاتتك ركعة ما اّلذي يشّكل فقدانك للرّكعة و طّيب الوقوف بعد ال السائل :

  ضرورة إعادا ؟

الفرق أّن الرّكوع مّتفق على أنّه ركن من أركان الّصالة أّما القيام بعد الرّكوع فهو خمتلف فيه فمن هنا يأيت  الشيخ :

  االختالف يف احلكم . 

  ؟ معناه و يتبع ذلك الّسجود السائل :

  و هو كذلك . الشيخ :

  إذا مل تدركه و هو ساجد و أنت معه فتعيد الرّكعة . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

مّنك إذا كان إنسان يعين معذور حبرج و أراد أن جيمع املغرب  ...شيخنا كّنا حتّدثنا أنا و حسني كّنا  السائل :

ب و أى العشاء يرجع يعيد املغرب و العشاء فهل هذا مع العشاء فعندما دخل يف الّصالة بدأ بالعشاء قبل املغر 

  صحيح ؟

  أي نعم . الشيخ :

  تفضل الشيخ :



شيخي , اجلهر واجب أن يسمع نفسه أو جليسه يف الّدعاء أو االستعادة أو الّطهارة على سبيل املثال  السائل :

  رأى رجال مريضا ..

  نعم مريض ؟ الشيخ :

  باالستعادة املعروفة .. رأى رجال مريضا فاستعاذ السائل :

  احلليب : احلمد هللا اّلذي عافاين

  احلمد هللا اّلذي عافاين ممّا ابتالك به و فّضلين على كثري ّممن .. السائل :

  ال يسمعه . الشيخ :

أو يقول يف دخول البيت االستعادة من الّشيطان الّرجيم بعد دعاء الّدخول أو بالّطهارة األمور  السائل :

  اّليت نعرفها هل اجلهر فيها سيدي واجب ؟ االعتيادية

  يسمع نفسه فقط . الشيخ :

  يسمع نفسه ؟ السائل :

أي نعم . إّال يف وضع يكون هو يف موضع املعّلم , إذا كان يف موضع املعّلم يريد أن يعّلم غريه حينئذ  الشيخ :

  إلسرار فيها دون اإلجهار .يرفع صوته أّما إذا مل يكن كذلك فاألصل يف كّل األذكار و األوراد هو ا

  دون اإلجهار سيدي ؟  السائل :

أي نعم . و خباّصة إذا ترّتب من وراء اجلهر أحيانا إزعاج ألخيه املسلم كاملريض املبتلى فأنت تسمعه  الشيخ :

  تقول احلمد هللا اّلذي عافاين مما ابتالك به هذا فيه إزعاج ..

  بال شّك . السائل :

  اإلسرار .فهنا يتأّكد  الشيخ :

  هل هنا يف الّنفس ممكن شيخي أو يسمع نفسه هو فقط ممكن يعين حيكيها بقلبه ؟ السائل :

  هو إمساع الّنفس هو اإلسرار . الشيخ :

  إمساع الّنفس هو اإلسرار ؟  السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  و كذلك يف الّطهارة سيدي ضروري يرفع صوته ؟ السائل :

  سّر .ال ال . سر كّله  الشيخ :

  بنفسه السائل :



  أي نعم الشيخ :

  باإلمساع نفسه و اإلسرار أن تسمع نفسك فعال ما بقلبك . ...سائل آخر : املقصود 

  كيف ؟  الشيخ :

  بالقلب سيدي مثال أحكيها على أن ال أمسع أذّين . السائل :

  ال . بّدك حتّرك لسانك . الشيخ :

  . ...هذا هو املقصود  السائل :

رق بني القراءة الّذهنّية و بني القراءة الّلفظّية , القراءة الّذهنّية تشّغل ذهنك أنت يعين تتصّور يف يف ف الشيخ :

نفسك تقرأ احلمد هللا رّب العاملني هذه ليست قراءة و لو أّن مصلّيا صّلى و قرأ الفاحتة ذهنا ما صحت صالته 

فهذا هو الفرق بني القراءة الّذهنّية و القراءة الّلفظّية . ألنّه ال يقال فيه لغة قرأ . القراءة تستلزم حتريك الّشفة 

القراءة الّلفظّية تنقسم إىل قسمني : سرّيّة و جهريّة . فآنفا قلنا األذكار كّلها إّال ما استثنينا و هناك استثناءات 

فسك أو تسمع اخرى لسنا يف صددها فالقراءة الّسريّة تتطّلب حتريك الّلسان لكن ليس ضروريّا أّنك تسمع ن

جارك ال . فقط حتّرك لسانك حبيث تتمّكن من الّنطق باألحرف العربّية املعروفة لكن سرّا ّمث تسمع نفسك هذه 

قضّية ختتلف من شخص إىل آخر رّب شخص مسعه حّساس و دقيق جّدا و رّب شخص آخر فيه ثقل فهذا 

أمسع نفسه ال . املهّم حيّرك لسانه يف نفسه وما الثّقيل مسعه إذا أراد أن يسمع نفسه أمسع البعيد عنه و امسه 

  ضروريّا يسمع نفسه فضال أن يسمع غريه أّما غريه فواضح . أّما نفسه فلها الّنسبة اّليت ذكرا آنفا .

  سيدي جزاك اهللا خريا يف نقطة بسيطة أريد اسال عنها السائل :

  تفضل. الشيخ :

ن قلنا االستعادة من األمور األخرى الّطهارة أّما إذا بّدي أنا أخاف االستعادة من الّشيطان الّرجيم حن السائل :

  من الّشيطان و أريد أبعد الّشيطان من املنطقة اّليت أنا فيها تستلزم اجلهر وإال يبقى أيضا كذلك سرّا .

  ال . هو كما قلنا سرّا . الشيخ :

  سرّا ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  و إيّاك . الشيخ :

  احلليب : شيخنا قبل أن يأيت أبو حيىي ألّن للبحث صلة معه يف ابن كثري و يف أسباب الّنزول للواحدي



  كويس  الشيخ :

  احلليب : حول

  اآلية الشيخ :

احلليب : اآلية اّلذي بدا يل شيخنا بعد الّنظر يف هذا و اهللا أعلم أنّه معظمها معضالت و مراسيل بل معضالت 

  ينيع

  كويس  الشيخ :

احلليب : يقول و قال سعيد بن جبري و جماهد و عطاء و عمر ابن دينار و مجاعة نزلت يف اإلنصات لإلمام يف 

" قال شعبة عن منصور اخلطبة يوم اجلمعة , هذا الواحدي , ابن كثري نفس الّشيء فقط يأيت بقليل أسانيد يقول 

جماهدا يقول يف هذه اآلية يف الصالة و اخلطبة يوم اجلمعة و كذا روى مسعت إبراهيم ابن أيب محزة حيّدث أنّه مسع 

ابن جريج عن عطاء مثله و قال هشيم عن الرّبيع بن صبيح عن احلسن يف الّصالة و عند الذّكر و قال ابن املبارك 

م الفطر و عن بقّية مسعت ثابتا ابن عجالن يقول مسعت سعيد ابن جبري يقول اآلية اإلنصات يوم األضحى و يو 

يوم اجلمعة و يف ما جيهر به اإلمام من الّصالة و هذا اختيار ابن جرير أّن املراد من ذلك اإلنصات يف الّصالة و 

فقط هذا  يف اخلطبة كما جاء يف احلديث من األمر باإلنصات خلف اإلمام و حال اخلطبة و قال عبد الّرزّاق "

  الذي ذكر

  ما قال عبد الرزاق؟ الشيخ :

" و قال عبد الّرزّاق عن الّثوري عن الّليث عن جماهد أنّه كره إذا مّر اإلمام بآية خوف أو بآية رمحة أن  : احلليب

  . يقول أحد من خلفه شيئا قال الّسكوت "

  شيخنا لو كان الّزوج كان مسافرا و طلب عدم صيام زوجته فهل تعصيه ؟ السائل :

  ت إن مل أقل حسب ما فهمت سبق اجلواب عليه .أعد علّي الّسؤال ألّين حسب ما مسع الشيخ :

  غري معقول املعىن السائل :

  أعد سؤالك الشيخ :

  لو أّن الّزوج كان مسافرا و طلب عدم صيام زوجته . السائل :

  يعين قبل أن يسافر ؟  الشيخ :

  نعم . السائل :

  طلب منها أن ال تصوم صوم تطوّع . الشيخ :



  نعم . السائل :

واب لكن أنت الّشيء اجلديد يف املوضوع أنّه هو مسافر يعين ال يتمّكن أن يتمّتع ا , لكن سبق اجل الشيخ :

  الّرجل يا شيخ بعيد الّنظر 

  النظر شيخنا ... السائل :

  و لذلك فيجب أن تطيعه ؟ الشيخ :

  القضية عن هوى . السائل :

وجها و هو حاضرا لفظ و هو حاضرا إالّ شيخنا لفظ احلديث ما جاء يف ي املرأة أن تصوم بإذن ز  السائل :

  بإذنه ؟

  و هو حاضر ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

اآلن أنت جزاك اهللا خري تذّكرنا بشيء كّنا له ناسني و إن كّنا تذّكرناه فما أذكر أّن هذه الّلفظة صحيحة  الشيخ :

جواب عن هذا الّسؤال املذّكر , و لكن مع كوا صحيحة كان سبق يف كالم أخينا أيب عبد الّرمحن كلمة هي 

ذه الزّيادة و هو قال أّن احلديث معقول املعىن أم تعّبدي ؟ و أظّنك تفّرق بني األمرين ؟ طّيب فحينئذ و هو 

حاضر إن كان الّزوج فعال يالحظ يف زوجته أّا إذا صامت صياما تطّوعا أّن ذلك يؤّدي ا إىل الوهن و 

لو يف غيبته ألّن ذلك ليس مينعه من أن يتمّتع ا جنسّيا فقط بل و قد مينعها  الّضعف اّلذي ليس من صاحله و

أن تقوم بواجب خدمتها لدارها و لبنيها فإذا رأى الّزوج ذلك و لو كان غائبا ما دام أنّنا نقول أو نفهم أّن 

يقني يف الّتعبري و لو  احلديث معقول املعىن فحينئذ و لو كان غائبا و تكون هذه زيادة و أكّرر حّىت نكون دق

كانت هذه الزّيادة حمفوظة و صحيحة فهي تكون جاءت على مالحظة الغالب و شبيه هذا متاما يأيت مثله يف 

(( ال تأكلوا الّربا أضعافا مضاعفة بعض الّنصوص الثّابتة و أخرى غري ثابتة فمن الّنوع األّول مثال القرآن الكرمي 

ليس احرتازا عن أكل الرّبا غري أضعاف مضاعفة فيجوز و إّمنا حيرم من  ة ))(( أضعافا مضاعففقوله تعاىل  ))

ذلك الرّبا أضعافا مضاعفة , ال . و إّمنا جاء هذا القيد منّبئا عن واقع الّناس يومئذ اّلذين كانوا يأكلون الرّبا 

مثال من الّنصوص  افا مضاعفة ))(( ال تأكلوا الّربا أضعأضعافا مضاعفة فجاء الّنّص القرآين ناهيا هلم قائال هلم 

( من ابتدع بدعة ضاللة ال ترضي اهللا و رسوله فعليه وزرها و وزر من عمل اّليت حتضرين و يف سندها ضعف 

( من سّن في اإلسالم سّنة إىل آخر احلديث . احلديث معروف صّحته بالّلفظ الوارد يف صحيح مسلم  بها )

( من أّما هذا احلديث بالّسند الّضعيف قال  سّنة سّيئة فعليه وزرها )حسنة فله أجرها و من سّن في اإلسالم 



استدّل بعض املتأّخرين املبتدعني يف رأينا ذه الّصفة  ابتدع في اإلسالم بدعة ضاللة ال ترضي اهللا و رسوله )

ا هو قيد وصف للبدعة بأنّه إذا ابتدع بدعة ترضي اهللا و رسوله فليست ضاللة فهذا القيد ليس قيدا احرتازيّا و إمنّ 

أي أّن البدعة كّل البدعة صفتها ضاللة ال ترضي اهللا و رسوله بعد هذا هل أنت تذكر أين أتى احلديث ذه 

  الزّيادة ؟

  يف فقه الّسّنة . السائل :

  فقه الّسّنة . الشيخ :

  بتحقيقك . السائل :

ّنة ؟ الشيخ :
ّ
  تعين بفقه الّسّنة أو متام امل

  , رياض الّصاحلني .ال ال  السائل :

  رياض الّصاحلني . تفضل هات نرى . الشيخ :

  احلليب : احلديث يف الّسلسلة شيخنا اجلزء األّول

  كويس  الشيخ :

قول الّرسول عليه الّصالة و الّسالم  " من حّق الّزوج على الّزوجة "طبعا الّشيخ حاطط عنوانا من فقهه  السائل :

" و بعد ذلك شيخنا خترّج و تقول  غير رمضان و زوجها شاهد إّال بإذنه ) ( ال تصوم المرأة يوما تطّوعا في

احلديث أخرجه الّشيخان من طرق عن سفيان دون قوله يوما تطّوعا يف غري رمضان و هي زيادة صحيحة ثابتة و 

 من أجلها خّرجت احلديث هنا و قد جاءت من طريقني آخرين عن أيب هريرة حنوه و إسناد أحدمها صحيح و

اآلخر حسن و له شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري أّمت منه و فيه بيان سبب وروده مع فوائد أخرى ينبغي 

  يعين فيه مجال يف الواقع  . االطالع عليها و هذا نّصه "

  تفّضل . الشيخ :

ا رسول اهللا ( جاءت امرأة إلى الّنبّي صّلى اهللا عليه و سّلم و نحن عنده فقالت ياحلليب : قال رضي اهللا عنه 

  إّن زوجي صفوان ابن المعّطل يضربني إذا صّليت و يفّطرني إذا صمت و ال يصّلي )

  امسعوا الّنكتة هذه . الشيخ :

( و يفّطرني إذا صمت و ال يصّلي صالة الفجر حّتى تطلع الّشمس قال و احلليب : اهللا أكرب مجيل جّدا 

 أّما قولها يضربني إذا صّليت فإنّها تقرأ بسورتين صفوان عنده قال فسأله عّما قالت فقال يا رسول اهللا

  فتعطّلني و قد نهيتها عنهما قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الّناس )



  اهللا أكرب ! الشيخ :

فقال رسول اهللا صّلى اهللا  ( و أّما قولها يفّطرني فإنّها تنطلق فتصوم و أنا رجل شاّب فال أصبر )احلليب : 

  هذا شيخنا تدّل داللة على .. ( ال تصوم المرأة إالّ بإذن زوجها )مئذ عليه و سّلم يو 

  أي نعم الشيخ :

( إّني ال أصّلي حّتى تطلع الّشمس فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ال نكاد نستيقظ احلليب : و أّما قوهلا 

  -ك الشيخ والطالبيضح- اهللا أكرب ! اهللا يرضى عنها  حّتى تطلع الّشمس، قال : فإذا استيقظت فصّل )

يعين و كأّين و ميكن أكون خمطئا اآلن الوسائل احلديثة يف ربط املنّبه و أحد يصحيك وحنو ذلك ليس  السائل :

  مطلوبا .

  ال . مطلوب . الشيخ :

  ألجل هذا قلت كأّين .  السائل :

ني فقهاء الّشريعة اإلسالمّية أنت تعلم القاعدة الفقهّية و العلمّية اّليت ال خالف فيها ب - شكرا -يضحك الشيخ :

و إذا كان من الواجب احملافظة على أداء الّصالة  " ما ال يقوم الواجب إالّ به فهو واجب "واحلمد هللا وهي قوهلم 

يف وقتها احملّدد شرعا و كان بإمكان املسلم املبتلى بثقل نومه كان بإمكانه أن يّتخذ وسيلة متّكنه من حتقيق هذا 

عليه فما ال يقوم الواجب إّال به فهو واجب فهذه الوسائل اّليت حدثت اليوم احلقيقة هي من  الواجب املفروض

نعم اهللا عّز و جّل على عباده يف العصر احلاضر و من حججه عليهم حّىت ال يعتّلوا بعّلة أستطيع أو ال أستطيع , 

نه من القيام ا ولذلك هذا اإلنسان أقدر أو ال أقدر , أستيقظ ال أستيقظ , فقد خلق له من الوسائل ما ميكّ 

ذكر عذره الطّبيعي و لكن ذلك ال ينفي أّن املسلم يّتخذ وسيلة من الوسائل املشروعة لتحقيق ما هو مشروع و 

ليس من الّضروري أن يكون هذا املشروع فرضا عليه بل يّتخذ من الوسائل املشروعة ما يتمّكن ا من القيام 

 لو كانت غري مفروضة ألنّه ما ال يقوم الواجب إالّ به فهو واجب و ما ال يقوم الّسّنة إالّ باألحكام املشروعة حّىت 

اآلن يف هذه الّلحظة أليس كذلك  ...به فهو سّنة و هكذا دواليك فالّناس اليوم كّل الّناس مع األسف يّتخذون 

لتوصلنا إىل أن نقوم مبا فرض اهللا علينا ذلك  ؟ فاحلمد هللا وسائل شرعها اهللا أباحها اهللا لكن ملاذا ال نّتخذ مثلها

  أوىل و أحرى بنا.


